
Molenbergwandeling
Belgische whisky, een watersportbaan met internationale uitstraling en 
- wie weet - een bever op je pad! De Molenbergwandeling in Willebroek 
heeft enkele verrassingen voor je in petto. Van Stokerij De Molenberg gaat 
het richting Blaasveldbroek (160 ha). De visserssteigers bieden een fraaie 
blik op de waterrijke natuur. Nog meer mooie panorama’s bij de roeivijver 
van Hazewinkel. En al ooit gepicknickt op een heus otter- en bevereiland?  

Extra wandeltips en toeristische info op 
www.bezoekwillebroek.be en www.scheldeland.be.

gemeente / Willebroek

vertrek en parking / Stokerij De Molenberg, Klaterstraat 1, 2830 Willebroek

afstand / 6,6 km of verkorting van 4,4 km

bewegwijzering / niet bewegwijzerd; gedetailleerde trajectbeschrijving in 
brochure ‘Molenbergwandeling’, downloadbaar op bezoekwillebroek.be

landschap / bos en water

ondergrond / overwegend verhard (veel kiezelpaden); toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens in droge periodes

horeca / Stokerij De Molenberg, Klaterstraat 1 / in de buurt: Bistro The Boathouse, 
Beenhouwerstraat 24 en De Lange Pollepel, Beenhouwerstraat 25

Check vooraf of de horeca open is en zo ja, respecteer ter plaatse alle 
geldende veiligheidsmaatregelen.

picknickplekken / Hazewinkel (stoppunt 4), net voor otter- en bevereiland en 
bevereiland zelf (stoppunt 5)

fijn extraatje / Ontdek interessante weetjes over het Blaasveldbroek in 
Onthaalcentrum Scheyvaertshof, open van april tot oktober op zondag 14 tot 17 
uur (gesloten op feestdagen).  

Stem op www.wandelingvanhetjaar.be
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